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NATUURGENEZER KANKERPATIËNTEN
◀ Het experimentele
medicijn van natuurgenezer Klaus Ross
(links) was een laatste
strohalm voor uitbehandelde kankerpatiënten. Maar door
een overdosis vond
een aantal patiënten,
waaronder Apeldoorner Peter van Ouwendorp vroegtijdig de
dood. Ross kreeg
twee jaar voorwaardelijke celstraf.
ILLUSTRATIE ANP

‘Had mijn broer de behandeling
van Ross maar af kunnen maken’
Drie jaar geleden overleed Peter
van Ouwendorp uit Apeldoorn, 55
jaar oud. Een overdosis glucoseblokker 3-BP werd hem fataal. Een
fout van de Duitse natuurgenezer
Klaus Ross uit Bracht, die daar
deze week voor is gestraft. Maar
Peters broer Johan (67), uit Nunspeet, heeft er gemengde gevoelens over. ,,Hij heeft niemand willen
doden.’’
Marco van den Berg

Krijgt hij zijn broer nu terug? Die vrolijke kitesurfer? Altijd in de weer met
de hondjes? Nee. De uitspraak van de
rechtbank in Krefeld verandert niets.
,,Ze eisten drie jaar cel. Ik dacht nog:
dat is wel een hele hoge straf. En nu
heeft hij dus twee jaar voorwaardelijk.
Hij hoeft niet eens de cel in... Weet je:
ik vind het vooral vervelend dat die

man nog gewoon aan het werk mag als
verpleegkundige. Dat zouden ze moeten verbieden. Een celstraf zegt mij
niets.’’

Verdrietige zaak
Johan van Ouwendorp was een van de
getuigen in de rechtbank, afgelopen
april. Als familielid van een van de
slachtoffers. Een verdrietige zaak met
alleen maar gedupeerden, zegt hij fijntjes. ,,Hij heeft niemand willen doden.
Ik geloof dat Ross oprecht mensen
wilde helpen. Hij heeft het alleen niet
zorgvuldig gedaan.’’
Sterker nog: Van Ouwendorp sluit
niet uit dat de alternatieve behandeling juist gunstig uitpakte. ,,Mijn broer
bezocht hem al acht weken. Eerst
kreeg hij vier keer per week dat spul
toegediend. Later drie keer. Vlak voordat hij die overdosis kreeg, knapte hij
juist op. Hij nam minder morfine. Kon

voor het eerst weer languit in bed liggen. Want voor die tijd sliep hij met
een ruggensteun in bed, vanwege de
zwelling bij zijn maag.’’
Hij had graag gezien dat zijn broer
de behandeling kon afmaken. Ook
binnen de reguliere geneeskunde
werd er niet vreemd tegenaan gekeken, merkte Johan van Ouwendorp.
,,Het was een laatste strohalm. Toen de
diagnose alvleesklierkanker kwam,
hebben we als familieleden allemaal
met hem meegedacht. Je wilt zo graag
iets betekenen...’’

Vergiftigd
Hij vindt het wel jammer dat hij nooit
met zijn broer mee is geweest naar
Duitsland. Dan had hij zich zelf een
beeld kunnen vormen van de behandeling.
,,Ik had hem juist aangeboden om
ook een keer te rijden, omdat het best

Vlak voordat
hij die
overdosis
kreeg, knapte
hij juist op
– Johan van
Ouwendorp, broer
slachtoﬀer Klaus
Ross

wel intensief was. En toen kwam net
die overdosis.’’
Voor de familie Van Ouwendorp
rondt het vonnis een moeilijke periode af. ,,Mijn schoonzus, de vrouw van
Peter, had er best wel kijk op. Ze zei
meteen in dat weekend al, toen hij die
overdosering kreeg, dat Peter was vergiftigd. Achteraf gezien heeft ze gelijk
gehad.’’
De schoonzus is inmiddels overleden. Het echtpaar had geen kinderen.
Hoe moeilijk ook, zo’n uitspraak van
de rechter is tegelijkertijd een boek dat
zich eindelijk laat sluiten. ,,Hij hield
van kitesurfen. Was veel te vinden op
het Veluwemeer en op de Noordzee.
We hebben als familie zijn as uitgestrooid bij het Tulpeiland in Zeewolde, dat ligt in het Wolderwijd. Dat
was toen al een mooi symbolisch moment. Nu hoop ik dat we er opnieuw
een punt achter kunnen zetten.’’

Deventer vervangt spionagegevoelige Steenwijkerland redt
apparatuur van fabrikant Huawei
aanrijdtijd spoedhulp niet
De gemeente Deventer gaat internetapparatuur van Huawei
binnen zes weken vervangen.
Eerder waarschuwde de AIVD
voor de samenwerking tussen
lokale overheden en de Chinese techreus: de apparatuur
zou spionagegevoelig zijn.
Bas Klaassen
Deventer

In dit geval gaat het om twaalf
‘dongles’: stukjes hardware om
verbinding te maken met mobiel
internet. Deventer is bezig met de
vervanging van die twaalf dongles,
die klus moet binnen zes weken

geklaard zijn. De kosten daarvoor
liggen volgens de gemeente erg
laag: mogelijk kan het zelfs gratis.
In het uiterste geval schat Deventer de kosten op in totaal 850 euro.
Volgens gemeentelijk woordvoerder Maarten-Jan Stuurman heeft
Deventer behalve de te vervangen
netwerkontvangers geen apparatuur van de fabrikant in huis.
Uit onderzoek van de Stentor
bleek eerder dat Deventer net zoals gemeentes als Zwolle en Apeldoorn klant is bij de Chinese techreus, net als de provincies Gelderland en Overijssel. De AIVD vindt
die samenwerking onwenselijk.
De inlichtingendienst onderzoekt

of Huawei spioneert voor de Chinese overheid. Volgens IT-expert
Brenno de Winter is met de Huawei-apparatuur spionage technisch mogelijk.
Mede na die berichtgeving
kwam de Deventer politiek in actie: zowel D66 als de VVD stelden
vraagtekens bij de veiligheid van
de communicatiesystemen van de
gemeente Deventer. Raadslid
Tjoek Korenromp (D66) noemt
het niet meer dan terecht dat de
Huawei-apparatuur nu vervangen
wordt. ,,Als er zelfs maar de schijn
van onveiligheid is, dan is dit heel
verstandig. In dit geval zijn de kosten bovendien verwaarloosbaar.”

STEENWIJK Bijna alle inwoners
van ons land kunnen binnen 45
minuten per ambulance naar de
spoedeisende hulpafdeling
(SEH) van een ziekenhuis worden gebracht. Behalve als je in
de gemeente Steenwijkerland
woont, dan kun je langer dan
drie kwartier onderweg zijn.

Dit blijkt uit een bereikbaarheidsanalyse van spoedeisende hulp van
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens het onderzoek kan 99,8 procent van de inwoners binnen 45
minuten op een spoedeisende hulp
zijn. Ruim 33.000 mensen zijn lan-

ger dan drie kwartier onderweg om
bij een SEH- of verloskunde-post te
komen. Deze mensen wonen bijna
allemaal op de Waddeneilanden, in
Baarle-Nassau, Sluis en Sudwest
Friesland. En in Steenwijkerland
dus.
Wethouder Trijn Jongman van
Steenwijkerland is niet verbaasd.
,,Plekken als het kanaal bij Dwarsgracht, Kalenberg of Giethoorn zijn
moeilijk te bereiken voor hulpdiensten. Je kunt er alleen per boot komen. Dat heeft gevolgen voor de
aanrijtijden.’’ Volgens de wethouder zijn er inmiddels boten om
mensen op tijd naar een SEH-post
te brengen.

